ROBOTICKÁ STÁJ

Zastýlací robot

FLYPIT

Pro blaho zvířat

Promyšlený systém

Robot Flypit se díky podestýlce přesně upravené dle
potřeb zvířat v jednotlivých boxech postará o suchá
místa pro ležení a zabezpečuje lepší hygienu v boxech.
Díky tomu se stále zlepšuje zdraví zvířat ve stáji.

Slámu je nutné pouze naplnit v kulatých, nebo
hranatých balíkách do boxu. Práci potom převezme
plně automatický systém: Sláma se rozseká pomocí
technicky promyšleného systému fréz
a prostřednictvím dopravního pásu se dostane do
robotu Flypit. Díky kolejnicím u stropu stáje se Flypit
dostane do každého zákoutí stáje, kde několikrát za
den sype čerstvou drcenou slámu.

Uživatelsky nenáročné řízení
Díky řízení COCO od společnosti Wasserbauer je možné
robot Flypit velice jednoduše programovat i
obsluhovat. Na vaše přání je možný i dálkový servis
systému prostřednictvím specialistů ze společnosti
Wasserbauer.
Dalším charakteristickým rysem je jedinečné
zobrazování stavu pomocí barevných LED kontrolek,
aby zemědělec na první pohled poznal, zda všechno
řádně funguje.

ROBOTICKÁ STÁJ
Přínosy robota FLYPIT
několikrát denně čerstvá sláma pro optimální
pohodu zvířat
suché plochy pro ležení a zlepšení hygieny v
boxech
rozdrcená sláma perfektní pro potřeby zvířat
větší flexibilita na farmě, větší úspora času
snížení nákladů při rozhazování slámy, díky
flexibilnímu nastavitelnému množství podestýlky
enormní ulehčení práce
menší zatížení prachem
indikace stavu pomocí LED kontrolek
uživatelsky přátelský systém s dotykovým
počítačem

Přednosti a technické údaje
vyspělé technické řešení se speciální dávkovací jednotkou
jednoduchá dodatečná montáž v každé stáji
kapacita robota Flypit 2000 litrů
provozní napětí 24 V, provoz s bateriemi 2 x 105 Ah, baterie
nevyžadující údržbu
každý box je možné nastýlat čerstvou slámou
několikrát za den
rozměry 2682 x 1454 x 1783 mm

Jsme tradiční výrobce a dodavatel technologií a staveb

PRO VÁŠ MODERNÍ CHOV
SKOTU
Pomáháme chovatelům skotu zlepšit a zjednodušit práci
na farmě, snížit náklady s provozem a zvýšit ziskovost.
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